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За кон о со ци јал ној за шти ти и обез бе ђи ва њу со ци јал не 
си гур но сти гра ђа на де фи ни ше днев ни бо ра вак као пра во у 
со ци јал ној за шти ти. Обез бе ђи ва ње овог пра ва на ла зи се у 
пот пу но сти у ман да ту оп шти на, од но сно гра до ва. То зна чи 
да ло кал на са мо у пра ва фи нан си ра услу гу днев ног бо рав ка, 
утвр ђу је пра ва ко ри сни ка, утвр ђу је усло ве за по че так ра да и 
оба вља ње де лат но сти уста но ва ко је обез бе ђу ју днев но збри-
ња ва ње. За ко ном је пред ви ђе но да ко ри сни ци и срод ни ци 
уче ству ју у тро шко ви ма днев ног бо рав ка, пре ма кри те ри ју-
ми ма ко је фор му ли шу ло кал не са мо у пра ве. 

Пра во на днев ни бо ра вак при зна је се ли цу ко ме по ро ди ца 
не мо же да обез бе ди од го ва ра ју ћу за шти ту и ли цу без по ро-
дич ног ста ра ња. У де таљ ни јем на бра ја њу по тен ци јал них 
ко ри сни ка за кон на во ди да пра во на днев ни бо ра вак пр вен-
стве но има ју де ца и од ра сли са ин ва ли ди те том, де ца са по ре-
ме ћа ји ма у по на ша њу, као и ста ра ли ца. 

За ко ном је пред ви ђе но да се пра во оства ру је упу ћи ва њем 
ко ри сни ка у од го ва ра ју ћу уста но ву со ци јал не за шти те ко ја 
вр ши услу ге днев ног збри ња ва ња или вас пит но-обра зов ну 
уста но ву ко ја пру жа та кве услу ге. Оп штим за кон ским од ред-
ба ма ре гу ли са но је да ове уста но ве мо гу да осну ју ло кал не са-
мо у пра ве, али и дру га прав на и фи зич ка ли ца. 

Ре зулта ти ис тра жи ва ња
Ис тра жи ва ње о днев ним бо рав ци ма спро ве де но је сре ди-

ном 2007. го ди не на осно ву упит ни ка ко ји је упу ћен свим уста-
но ва ма за днев ни бо ра вак чи је је функ ци о ни са ње мо гло да се 
утвр ди на осно ву кон сул то ва ња раз ли чи тих из во ра, а пре све-
га Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке, Фон да за со ци-
јал не ино ва ци је и ре ле вант них не вла ди них ор га ни за ци ја. 

Ис тра жи ва њем је об у хва ће но 49 уста но ва за днев ни бо ра-
вак у 41 оп шти ни у Ср би ји. У го то во свим ве ћим гра до ви ма 
и оп шти на ма са пре ко 80 хи ља да ста нов ни ка обез бе ђе но је 
пру жа ње услу ге за днев но збри ња ва ње де це и осо ба са ин ва-
ли ди те том. Из у зе так пред ста вља ју оп шти не Ужи це и Но ви 
Па зар. До не дав но су у овој гру пи би ле и оп шти не Ша бац, Ло-
зни ца и Вра ње ко је су у ме ђу вре ме ну, на кон спро ве де не ан ке-
те, отво ри ле днев ни бо ра вак за де цу са смет ња ма у раз во ју. 
Ме ђу тим, у 123 оп шти не у Ср би ји услу га днев ног збри ња ва-
ња још увек ни је до ступ на. 

Ве ли ки гра до ви и оп шти не не др же мо но пол у овој сфе ри, 
с об зи ром на то да се бли зу по ло ви не уста но ва на ла зи у ма-
њим оп шти на ма. Не ко ли ко ве ћих оп шти на/гра до ва има ви-
ше од јед не уста но ве. У ис точ ној и ју го за пад ној Ср би ји и у 
ис точ ним де ло ви ма Вој во ди не их уоп ште не ма. Упр кос ја сне 
за кон ске оба ве зе, пре ма при ку пље ним по да ци ма, тек сва ка 
че твр та оп шти на у Ср би ји обез бе ђу је пру жа ње услу ге днев-
ног бо рав ка. Услу ге су скон цен три са не на по је ди ним ши рим 
под руч ји ма, док на дру ги ма уоп ште ни су при сут не. То се мо-
же ту ма чи ти разменом ис ку ста ва из ме ђу су сед них оп шти на 
и по ка зу је ко ли ко је зна чај на раз ме на до бре прак се. 

Ана ли за ди стри бу ци је уста но ва по бро ју ко ри сни ка по ка-
зу је да су под јед на ко за сту пље ни днев ни бо рав ци ко ји пру-
жа ју услу ге за ма ње од 20 ко ри сни ка и за 20–40 ко ри сни ка 
(43%–45%). Са мо је дан бо ра вак има пре ко 100 ко ри сни ка – у 
бе о град ској оп шти ни Сав ски ве нац. 

Укуп но у Ср би ји услу гу днев ног бо рав ка ко ри сти 1418 
ко ри сни ка, про сеч но 29 по уста но ви. По сма тра но на 1000 
ста нов ни ка услу га днев ног збри ња ва ња је нај до ступ ни ја у 
Вој во ди ни. У ап со лут ном из ра зу нај ве ћи број и уста но ва и 
ко ри сни ка је у цен трал ној Ср би ји (без гра да Бе о гра да).

Ана ли за ста ро сне струк ту ре по ка зу је да ме ђу ко ри сни ци ма 
до ми ни ра ју ли ца ста ро сти од 18 до 64 го ди не, чи ји удео из но-
си 56% (гра фи кон 1). Удео ста рих ли ца са ин ва ли ди те том ко ја 
ко ри сте услу гу днев ног бо рав ка је за не ма рив (све га 1,3%). 

Графикон 1. Структура корисника по годинама

Услу гу днев ног бо рав ка 2007. го ди не ко ри сти ло је 600 де це 
(43% од укуп ног бро ја ко ри сни ка). До дат но тре ба има ти у ви-
ду да пре ма по да ци ма Ми ни стар ства про све те још 400 де це 
са смет ња ма у раз во ју ко ри сти услу гу днев ног збри ња ва ња у 
раз вој ним гру па ма у пред школ ским уста но ва ма. Је дан број 
де це по ха ђа пред школ ске уста но ве и из ван раз вој них гру па, 
ин клу зив но, али о њи хо вом бро ју не по сто је ре ле вант ни по-
да ци. У це ли ни по сма тра но, број де це ко ја ко ри сте услу гу 
днев ног збри ња ва ња ве ћи је од бро ја де це са смет ња ма у раз-
во ју у ин сти ту ци ја ма за сме штај (760).

Пре пре ка за ши ре ње услу ге днев ног бо рав ка ни је са мо у 
сфе ри не до вољ них ка па ци те та. Пре ма по је ди ним ми шље њи-
ма ис ка за ним на ре ги о нал ним ску по ви ма и то ком спро во ђе-
ња ан ке те, ро ди те љи ко ји ни су пре пу сти ли де цу на ста ра ње 
ре зи ден ци јал ним ин сти ту ци ја ма не ве ру ју да „не ко дру ги“ 
мо же на аде ква тан на чин да се бри не о де ци и не од лу чу ју се 
ла ко ни за ко ри шће ње услу га днев ног бо рав ка. Та ко ђе, тре ба 
има ти у ви ду да је у по је ди ним слу ча је ви ма при сут на и стиг-
ма и да се у не ким де ло ви ма Ср би је још увек кри је при су ство 
де це са ин ва ли ди те том у по ро ди ци. 

Ана ли за раз ло га ко ри шће ња ука зу је да је у днев ним бо рав-
ци ма нај ве ћи удео де це и од ра слих са ин те лек ту ал ним по-
те шко ћа ма (67%) и са ви ше стру ким смет ња ма (27%). Ме ђу 
днев ним бо рав ци ма до ми ни ра ју они у ко ји ма су сме ште ни 
ко ри сни ци са раз ли чи тим по тре ба ма. Све га јед на че твр ти на 
днев них бо ра ва ка пру жа услу ге ко ри сни ци ма са са мо јед ном 
од ре ђе ном вр стом смет ње у раз во ју, а ви ше од 60% исто вре-

18-64
56% 13-17

21%

o12
22%

65+
1%



2

ме но пру жа услу ге осо ба ма са ин те лек ту ал ним и са ви ше-
стру ким смет ња ма (гра фи кон 2). У пре о ста лим уста но ва ма 
днев но збри ња ва ње се пру жа исто вре ме но раз ли чи тим гру-
па ма ко ри сни ка. 

Гра фи кон 2.  Струк ту ра уста но ва пре ма 
хе те ро ге но сти ко ри сни ка

Су де ћи пре ма по да ци ма о вре ме ну осни ва ња днев ног бо-
рав ка, у Ср би ји је на кон 2000. го ди не до шло до зна чај ног 
раз во ја у овој обла сти. На и ме, пре 2000. го ди не функ ци о ни-
са ло је са мо 12 уста но ва за днев ни бо ра вак, са 435 ко ри сни-
ка. Број уста но ва се за се дам го ди на уче тво ро стру чио, док је 
број ко ри сни ка по рас тао ви ше од три пу та.

Гра фи кон 3. Ко пру жа услу гу днев ног бо рав ка? 

Зна чај но се про ме ни ла и струк ту ра пру жа ла ца услу га (гра-
фи кон 3). Док је пре 2000. го ди не у овој сфе ри др жав ни сек-
тор прак тич но „др жао мо но пол“, да нас у 28 уста но ва услу ге 
пру жа не вла дин сек тор, ве ћи ном у ор га ни за ци ји удру же ња 
осо ба са ин ва ли ди те том или удру же ња ро ди те ља де це са 
смет ња ма у раз во ју. Са го то во 60% уста но ва и бли зу по ло ви-
не ко ри сни ка (43%) не вла дин сек тор да нас има на из глед рав-
но прав ну уло гу у овој сфе ри услу га со ци јал не за шти те (гра-
фи кон 4). 

Гра фи кон 4. Ко ри сни ци у ВО/НВО сек то ру

Да ља ана ли за ће ука за ти на раз ло ге за ре ла ти ви за ци ју оце-
не о рав но прав но сти не вла ди ног сек то ра. Ме ђу не вла ди ним 
ор га ни за ци ја ма ви ше су за сту пље не оне са ма њим бро јем 

ко ри сни ка. Го то во све уста но ве за днев ни бо ра вак пру жа ју 
услу ге не ге и чу ва ња, ис хра не, рад не те ра пи је, а ор га ни зу ју 
и ре кре а ци о не ак тив но сти за ко ри сни ке. Иако су у ве ћи ни 
уста но ва при сут ни и спе ци јал ни про гра ми раз во ја по тен ци-
ја ла ко ри сни ка, ове про гра ме не ма при бли жно че твр ти на 
днев них бо ра ва ка.

Нај че шће уста но ве за днев ни бо ра вак функ ци о ни шу као 
са мо стал не ор га ни за ци о не је ди ни це и у окви ру цен та ра за 
днев ни бо ра вак (42%). До дат но, седам днев них бо ра ва ка је 
ор га ни за ци о но ве за но за цен тре за со ци јал ни рад и је дан за 
дом за де цу (14%), а 10 за спе ци јал не шко ле (20%). Че твр ти-
на уста но ва за днев ни бо ра вак функ ци о ни ше као про грам 
не вла ди них ор га ни за ци ја, без спе ци фи ка ци је ор га ни за ци о-
не струк ту ре. Ор га ни зо ва ње днев них бо ра ва ка при спе ци јал-
ним шко ла ма, пре те жно за де цу са те жим смет ња ма у раз во-
ју, тра ди ци о нал но је при сут но у Вој во ди ни. 

У днев ним бо рав ци ма у Ср би ји за по сле но је 476 рад ни ка, 
по је дан рад ник на три ко ри сни ка, при бли жно 10 по уста но-
ви. По ре ђе ња ра ди, у 18 ре зи ден ци јал них уста но ва за де цу 
и од ра сла ли ца са ин ва ли ди те том за по сле но је око 2200 рад-
ни ка, или 2,2 ко ри сни ка на једног рад ни ка. Ме ђу рад ни ци ма 
за по сле ни ма у уста но ва ма за днев ни бо ра вак до ми ни ра ју 
струч ни рад ни ци, чи ји удео у укуп ном бро ју за по сле них из-
но си го то во 80%. 

При бли жно тре ћи на днев них бо ра ва ка пру жа услу ге кра ће 
од уоби ча је ног рад ног вре ме на – пре те жно шест са ти днев но 
(35%), али пре ко 40% ра ди и ду же од уоби ча је ног рад ног вре-
ме на. У том по гле ду се из два ја ју сви бо рав ци у Бе о гра ду ко ји 
су на рас по ла га њу ко ри сни ци ма од 6 до 18 ча со ва сва ког рад-
ног да на. Днев ни бо рав ци ко ји ра де кра ће од пу ног рад ног 
вре ме на до ми нант но при па да ју не вла ди ном сек то ру (76%). 
У све га два днев на бо рав ка ко ри сни ци мо гу да ко ри сте услу-
ге и пре ко ви кен да.

У ма лом бро ју уста но ва при су тан је струч ни над зор. Го то-
во две тре ћи не днев них бо ра ва ка ра ди без струч ног над зо ра. 
Ин ди ка тив но је и да је дан број уста но ва (10%) ни је од го во-
рио на ово пи та ње. 

Из град ња ре гу ла ци о них ин стру ме на та је јед но од ва жних 
фо ку са ре форм ских на по ра у Ср би ји. Очи то је да се без фор-
му ли са ња стан дар да, акре ди та ци је, ли цен ци ра ња и ус по ста-
вља ња струч ног над зо ра не мо гу да ље раз ви ја ти ва нин сти ту-
ци о нал не услу ге со ци јал не за шти те на ло кал ном ни воу. 

Укуп ни бу џе ти 45 уста но ва за днев не бо рав ке у 2007. го ди-
ни из но си ли су 221,3 ми ли о на ди на ра, или при бли жно 165 
хи ља да ди на ра по ко ри сни ку. Ме сеч ни тро шко ви по јед ном 
ко ри сни ку у про се ку су из но си ли око 13.750 ди на ра (око 170 
евра). 

У тре ћи ни уста но ва тро шко ви су ви ши од овог про се ка. 
Нај ви ши тро шко ви по ко ри сни ку, и то дво стру ко ви ши од 
про се ка, јесу у днев ним бо рав ци ма у Бе о гра ду, ко ји и пру жа-
ју нај ком плет ни ју услу гу и то то ком 12 ча со ва днев но (340 
евра). Тро шко ви су зна чај но ви ши од про се ка и у уста но ва-
ма у ко ји ма су до на то ри на мет ну ли ви со ке стан дар де (као на 
при мер По жа ре вац и Сме де рев ска Па лан ка). 

Тро шко ви су ни жи у уста но ва ма у ко ји ма услу гу пру жа ју 
не вла ди не ор га ни за ци је. Та ко ђе, у уста но ва ма ко је ра де 8 са-
ти днев но и кра ће, про сеч ни ме сеч ни тро шко ви по ко ри сни-
ку су из но си ли око 100 евра. 

Про сеч ни тро шко ви по ко ри сни ку у днев ним бо рав ци ма 
су за при бли жно 40% ни жи од це не сме шта ја по ко ри сни ку 
у уста но ва ма со ци јал не за шти те за сме штај осо ба са ин ва ли-
ди те том у ко ју ни су укљу че ни тро шко ви здрав стве не за шти-
те. Ка да се узму у об зир укуп ни тро шко ви по ко ри сни ку у 
ре зи ден ци јал ној за шти ти, они су не знат но ни жи од оних у 
бе о град ским днев ним бо рав ци ма (гра фи кон 5). 

Су де ћи пре ма на ла зи ма ан ке те, уко ли ко се оп шти на спре-
ма на ус по ста вља ње услу ге днев ног бо рав ка за 20 ко ри сни ка 
на при мер, у скром ни јој ва ри јан ти, са осмо ча сов ним рад ним 
вре ме ном, по треб но је да на го ди шњем ни воу из дво ји око 
два ми ли о на ди на ра. У оп шти на ма у ко јој су тро шко ви и пла-
те ви ши, и ако се прет по ста вља да би уста но ва ра ди ла два на-
ест са ти днев но, уз пру жа ње ком плек сни јих услу га по треб но 
је из бу џе та да се из дво ји за 20 ко ри сни ка око шест ми ли о на 
ди на ра. 
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У три че твр ти не днев них бо ра ва ка услу ге су „бес плат не“, 
од но сно ко ри сни ци не пар ти ци пи ра ју у це ни услу ге. У днев-
ним бо рав ци ма у ко ји ма ко ри сни ци пла ћа ју део це не је, у 
при бли жно по ло ви ни уста но ва, пар ти ци па ци ја 50% од из-
но са на кна де за не гу и по моћ, док је у пре о ста лим пар ти ци-
па ци ја од ре ђе на у ап со лут ном из но су (3000 до 4000 ди на ра) 
или као ни жи удео на кна да. Ра ши ре но је ми шље ње да уво ђе-
ње пар ти ци па ци је ни је при хва тљи во има ју ћи у ви ду те жак 
ма те ри јал ни по ло жај по ро ди ца ко је се ста ра ју о осо ба ма са 
ин ва ли ди те том и да би пре нос де ла тро шко ва на по ро ди цу 
ути ца ло на сма ње ње бро ја ко ри сни ка. Има ме ђу тим и ста во-
ва да је то пи та ње на кнад но те шко раз ре ши ти и да се пар ти-
ци па ци ја при хва та без про бле ма уко ли ко се уве де на са мом 
стар ту, при ли ком ус по ста вља ња днев ног бо рав ка. 

На раз ли чи те на чи не до на то ри су зна чај но под ста кли про-
цес раз во ја услу ге днев ног бо рав ка у Ср би ји. Њи хо во укљу-
чи ва ње би ло је зна чај но за осни ва ње пре ко по ло ви не (57%) 
днев них бо ра ва ка ко ји су на ста ли по сле 2000. го ди не. У НВО 
сек то ру две тре ћи не днев них бо ра ва ка по кре ну то је уз уче-
шће до на то ра.

Го то во је оп шта оце на да ка па ци те ти днев них бо ра ва ка и 
у оп шти на ма у ко ји ма по сто је ни су до вољ ни. Пре ко по ло ви-
не уче сни ка у ис тра жи ва њу сма тра да је по треб но по ве ћа ти 
по сто је ће ка па ци те те, а не што ма ње од по ло ви не сма тра да 
тре ба отво ри ти но ве днев не бо рав ке за ко ри сни ке са дру га-
чи јим по тре ба ма.

Пре пре ке за да љи раз вој услу ге – им пли ка ци је 
за по ли ти ку со ци јал не за шти те

Нај зна чај ни је пре пре ке за да љи раз вој и уна пре ђе ње услу-
ге днев ног бо рав ка мо гу се иден ти фи ко ва ти у не ко ли ко 
сфе ра. Нај пре у фи нан сиј ској, будући да су ло кал ни бу џе ти 
зна чај ног бро ја оп шти на у Ср би ји ма ли и да ни су у ста њу да 
за до во ље ни ми ни мал не по тре бе гра ђа на, по го то во у си ро ма-
шним сре ди на ма. За кон ска ре ше ња при том не пред ви ђа ју 
мо гућ ност да се део сред ста ва за со ци јал не услу ге обез бе ди и 
из ре пу блич ког бу џе та. 

Дру га ва жна пре пре ка је сва ка ко у сфе ри не за ин те ре со ва-
но сти ло кал них са мо у пра ва, али и не до вољ ним струч ним ка-
па ци те ти ма, по го то во у ма лим оп шти на ма. И у том сми слу 
је ан га жо ва ње цен трал ног ни воа нео п ход но, ка ко у по гле ду 
кон ци пи ра ња и ус по ста вља ња ре гу ла тор них ме ха ни за ма, та-
ко и у по гле ду струч не по др шке. 

Пре пре ке се ме ђу тим на ла зе и у сфе ри не до вољ не по ве за но-
сти раз ли чи тих сек то ра ко ји би мо гли да до при не су функ ци-
о нал ни јем при сту пу. Ов де се пре све га ми сли на по ве зи ва ње 
со ци јал не за шти те и обра зо ва ња, ко ри шће ње ка па ци те та спе-
ци јал них шко ла и из на ла же ње под сти ца ја да се што ве ћи број 
де це са смет ња ма у раз во ју укљу чи на ин клу зи ван на чин у 
пред школ ске ин сти ту ци је. По сма тра ње услу ге днев ног бо рав-
ка са мо као услу ге со ци јал не за шти те и ван ста вља ња у кон-
текст обра зо ва ња, оне мо гу ћа ва ко ри шће ње свих по тен ци ја ла 
и ка па ци те та за ре ша ва ње про бле ма днев ног збри ња ва ња. 

Нај зад и осо бе са ин ва ли ди те том и њи хо ве по ро ди це, по-
себ но ро ди те љи де це са смет ња ма у раз во ју, ни су у до вољ ној 

По дат ке о тро шко ви ма тре ба раз ма тра ти са опре зом. 
Нај пре, уста но ве за днев ни бо ра вак функ ци о ни шу у ве о ма 
раз ли чи тим усло ви ма и по себ но у раз ли чи тим ор га ни за ци о-
ним аран жма ни ма. За уста но ве ко је ни су ор га ни за ци о но из-
дво је не, сви тро шко ви се и не ис ка зу ју, има ју ћи у ви ду да се 
ко ри сти део ка па ци те та ши ре ор га ни за ци о не је ди ни це (спе-
ци јал не шко ле или цен тра за со ци јал ни рад). Та ко ђе, не вла-
ди не ор га ни за ци је че сто ра де по про јект ном прин ци пу, уз 
ком би но ва но фи нан си ра ње, до би ја ју ћи сред ства од раз ли чи-
тих до на то ра и њи хо ви по да ци ни су у пот пу но сти по у зда ни. 
Нај зад, на тро шко ве ути че и рад но вре ме, вр сте услу га ко је 
се пру жа ју, ве ли чи на уста но ве, ни во пла та у раз ли чи тим сре-
ди на ма и сл. 

Нај ве ћи број днев них бо ра ва ка се фи нан си ра из ви ше из во-
ра исто вре ме но (49%), али је та ко ђе ви сок удео (37%) и оних 
ко је у пот пу но сти фи нан си ра ју ло кал не са мо у пра ве. Ме ђу 
бо рав ци ма ко ји се фи нан си ра ју из ви ше из во ра исто вре ме но 
из ра зи то до ми ни ра, у пре ко две тре ћи не, за јед нич ко фи нан-
си ра ње до на то ра и ло кал них са мо у пра ва. 

Кроз Ре пу блич ки фонд за осо бе са ин ва ли ди те том у 2007. 
го ди ни ком плет но фи нан си ра ње је обез бе ди ло пет, а де ли-
мич но осам уста но ва за днев ни бо ра вак, а кроз Фонд за со ци-
јал не ино ва ци је две. То за пра во зна чи да је го то во тре ћи на 
днев них бо ра ва ка у то ку прет ход не го ди не оства ри ла по др-
шку кроз ре форм ске на по ре др жа ве. У тре ћи ни днев них бо-
ра ва ка пак фи нан си ра ње је би ло де ли мич но обез бе ђе но и из 
до на тор ских сред ста ва.

За 46% уста но ва за днев ни бо ра вак ко је се не фи нан си ра-
ју из оп штин ског/град ског бу џе та уче сни ци у ис тра жи ва њу 
оце њу ју да је услу га одр жи ва и да не ће по сто ја ти про блем 
да се обез бе де сред ства за на ста вак функ ци о ни са ња. Ве о ма 
је, ме ђу тим, ва жно на гла си ти да чак 14 уста но ва за днев ни 
бо ра вак про це њу је да услу ге ни су одр жи ве. Дру гим ре чи ма, 
го то во 30% од укуп ног бро ја днев них бо ра ва ка ко ји да нас 
функ ци о ни шу мо же да пре ста не са ра дом ка да се ис цр пе по-
сто је ћи из во ри фи нан си ра ња. Све ове уста но ве су из не вла-
ди ног сек то ра (гра фи кон 6). 

Гра фи кон 6.  Одр жи вост услу ге уко ли ко ни је фи нан си ра на 
из бу џе та гра да/оп шти не
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Графикон 5. Трошкови по кориснику у дневним боравцима и у институцијама за смештај ОСИ

,  
  

24%

 ,  
  

29% 

  
 

  
/ -
 

47%



Издавач: Министарство рада и социјалне политике у сарадњи са Центром за демографска истраживања 
Института друштвених наука и Друштвом демографа Србије

Уредник: др Мирјана Рашевић
Штампа: ЈП ,,Службени гласник”, Београд, Штампарија ,,Гласник”, Лазаревачки друм 15, Београд

4

ме ри упо зна ти ни са сво јим пра ви ма, ни са ин стру мен ти ма 
по мо ћу ко јих би мо гли да их за сту па ју. У Ср би ји се у не ким 
кра је ви ма и да ље кри ју де ца са смет ња ма у раз во ју, по сто је 
от по ри од стра не сре ди не да се де ца укљу че у ре дов не ин сти-
ту ци је, а мо гу ће је иден ти фи ко ва ти и ро ди те ље ко ји сма тра ју 
да де ца у днев ном бо рав ку не мо гу да до би ју аде кват ну не гу. 

На осно ву спро ве де ног ис тра жи ва ња мо гу ће је ука за ти 
и на не ке еле мен те ко ји су зна чај ни за по ли ти ку со ци јал не 
за шти те. 

Пре ма још увек ва же ћој за кон ској ре гу ла ти ви и пред ре-
форм ској док три ни, ре зи ден ци јал на ин сти ту ци о нал на за-
шти та за у зи ма сре ди шну, нај ва жни ју уло гу у обез бе ђе њу 
со ци јал не си гур но сти гра ђа на. Си стем је на и ме по ста вљен 
на на чин да је др жа ва за др жа ла на цен трал ном ни воу „нај-
ва жни ја“ пра ва, а ло кал ном ни воу је пре пу сти ла оне об ли ке 
за шти те ко ји на вод но, иако оба ве зни, и ка да ни су обез бе-
ђе ни не угро жа ва ју ко ри сни ке, јер по сто ји из лаз и ре ше ње 
ко је пру жа цен трал ни ни во. Сме штај у ин сти ту ци је је та ко 
„пра во од оп штег ин те ре са“ за ко је су сред ства обез бе ђе на 
на цен трал ном ни воу, док је оба ве за днев ног збри ња ва ња и 
дру гих ва нин сти ту ци о нал них услу га пре пу ште на ло кал ном 
ни воу и фи нан си ра њу из из вор них при хо да оп шти на. Ако 
ло кал ни ни во не ма сред ства, или из би ло ког раз ло га не обез-
бе ђу је ове „ал тер на тив не“ услу ге со ци јал не за шти те, не по-
сто је санк ци је ни фи нан сиј ска по моћ да се за кон ска оба ве за 
ис пу ни. Про ме на за кон ске при о ри ти за ци је ре зи ден ци јал не 
за шти те, не са мо де кла ра тив но већ и у по гле ду обез бе ђе ња 
фи нан сиј ских сред ста ва, пред ста вља очи то ур гент ни услов 
за уна пре ђе ње услу га на ло кал ном ни воу. 

Но ва ре форм ска док три на има за циљ да ва нин сти ту ци о-
нал не услу ге по ста ви у цен тар си сте ма. И ра ни ја ис тра жи ва-
ња по ка зу ју да се без до дат них на по ра са цен трал ног ни воа 
не мо же оства ри ти раз вој ва нин сти ту ци о нал них услу га. Ана-
ли за ста ња у обла сти со ци јал не за шти те на ло кал ном ни воу 
по ка зу ју да се из ло кал них бу џе та за со ци јал ну за шти ту одва-
ја у про се ку све га 2% сред ста ва. Оп шта је оце на да чак и у 
оним оп шти на ма у ко ји ма по је ди не услу ге по сто је, оне ни су 
до вољ но раз ви је не. Ло кал не вла сти ни су до вољ но ин фор ми-
са не о по тен ци јал ним и ак ту ел ним про гра ми ма со ци јал не 
за шти те ко ји се спро во де у њи хо вим оп шти на ма и ко ји су у 
њи хо вој над ле жно сти. Сти че се ути сак да се про гра ми ма со-
ци јал не за шти те не при да је ни по ли тич ки зна чај, од но сно да 
се не сма тра ју зна чај ним за при вла че ње би ра ча. 

Ве ћи број ис тра жи ва ња ко ја у фо ку су има ју раз вој услу га 
со ци јал не за шти те на ло кал ном ни воу ука зу је на нео п ход-
ност да се уло же до дат ни на по ри на цен трал ном ни воу. Под 
до дат ним на по ром се сва ка ко под ра зу ме ва по др шка у сми-
слу раз во ја струч них ка па ци те та на ло кал ном ни воу, раз ме-
на ис ку ста ва до бре прак се, из ра да ми ни мал них стан дар да, 
ус по ста вља ње си сте ма акре ди та ци је и ли цен ци ра ња, као и 
кон трол них ме ха ни за ма. На цен трал ном ни воу би у скло пу 
ре дов них ак тив но сти мо ра ле да се при ку пља ју и ана ли зи ра ју 
ин фор ма ци је о услу га ма и ста њу со ци јал не за шти те у ло кал-
ној над ле жно сти. Ин фор ми са ње ро ди те ља и срод ни ка о ал-
тер на тив ним мо гућ но сти ма збри ња ва ња та ко ђе би мо гло да 
се ус по ста ви као ре дов на ак тив ност, зна чај на за де ин сти ту ци-
о на ли за ци ју и про мо ви са ње днев них бо ра ва ка. Под до дат ним 
на по ром се сва ка ко сма тра и еду ка ци ја ло кал них са мо у пра ва, 
али и обез бе ђе ње до дат них фи нан сиј ских сред ста ва. 

Је дан од пред ло га је да се на цен трал ном ни воу обез бе де 
до дат на фи нан сиј ска сред ства ко ја би се кроз на мен ске тран-
сфе ре пре ба ци ва ла оп шти на ма пре ма од ре ђе ној фор му ли, а 
у за ви сно сти од со ци јал них по тре ба и бу џет ских сред ста ва 
ко ји ма рас по ла же ло кал ни ни во. Ло кал ни ни во би пак сам 
утвр ђи вао за ко ју на ме ну у со ци јал ној сфе ри би се до де ље на 
сред ства тро ши ла, на осно ву из ра ђе ног и усво је ног оп штин-
ског пла на за со ци јал ну за шти ту. Уко ли ко др жа ва из раз ли-

чи тих раз ло га не ма мо гућ но сти да на си сте мат ски на чин 
под стак не раз вој свих ва нин сти ту ци о нал них услу га јед на од 
оп ци ја је и да се у пр вом ко ра ку из вр ши при о ри ти за ци ја и 
скон цен три сан на пор за раз вој услу ге днев ног бо рав ка. 

По сто ји ви ше раз ло га због ко јих би упра во днев ни бо рав-
ци мо гли да бу ду услу га чи јем ће се уна пре ђе њу по све ти ти 
по себ на па жња. Нај пре, уоч љи во је да је ста ње у ин сти ту ци-
ја ма за де цу и осо бе са ин ва ли ди те том да ле ко ло ши је не го у 
дру гим ин сти ту ци ја ма, а да су днев ни бо рав ци ва жан услов 
ка ко за сма ње ње бро ја ко ри сни ка у ре зи ден ци јал ним ин сти-
ту ци ја ма, та ко и за пре вен ци ју ин сти ту ци о на ли за ци је. Дру-
го, де ин сти ту ци о на ли за ци ја де це без ро ди тељ ског ста ра ња је 
већ од ма кла, а сте пен ин сти ту ци о на ли за ци је ста рих и њи хов 
по ло жај у до мо ви ма ни је та ко ви со ко ри зи чан и не по во љан. 
Тре ће, у од но су на дру ге услу ге по сто ји до вољ но зна ња и раз-
ли чи тих мо де ла ко ји се мо гу ис тра жи ти и пру жи ти на увид 
и ко ји мо гу да се ко ри сте за да ље уна пре ђе ње и ши ре ње упра-
во услу ге днев ног бо рав ка (при ме ри до бре прак се та ко ђе). 
Че твр то, из град ња кон трол них ме ха ни за ма ни је та ко кри тич-
но ва жна за ус по ста вља ње услу ге днев ног бо рав ка као за не-
ке дру ге об ли ке за шти те, као на при мер за спе ци ја ли зи ра но 
хра ни тељ ство. Днев но збри ња ва ње на и ме под ра зу ме ва и са-
мо по се би укљу чу је ја сну и пот пу ну укљу че ност ро ди те ља и 
по ро ди це као ва жног до дат ног „кон трол ног ме ха ни зма“. 

Не ки усло ви за ова ко фо ку си ран на пор су већ ис пу ње ни. 
Ми ни мал ни стан дар ди за пру жа ње услу ге днев ног бо рав ка 
су из ра ђе ни, а фор му ли са ни су и „ко ра ци“ ко ји тре ба да се 
пре ду зму на ло кал ном ни воу да би се услу га ус по ста ви ла. 

Фи нан сиј ска сред ства за ре дов но функ ци о ни са ње но во о-
тво ре них днев них бо ра ва ка мо гу ће је обез бе ди ти кроз Фонд 
за со ци јал не ино ва ци је или Фонд за удру же ње осо ба са ин-
ва ли ди те том. Сред ства би мо гла да се по ну де у ви ду ком пле-
мен тар ног гран та. Сва кој оп шти ни ко ја је спрем на да отво-
ри днев ни бо ра вак би мо гао да се по ну ди јед нак из нос на 
го ди шњем ни воу од милион-два ми ли о на ди на ра. Пре о ста-
ла сред ства би мо ра ла да се обез бе де у оп штин ским бу џе ти-
ма, уз при ло жен до ку мент о од лу ци за из два ја ње бу џет ских 
сред ста ва и спрем ност да се услу га ор га ни зу је, уз мо гућ ност 
укљу чи ва ња НВО као пру жа ла ца услу га. До дат но, услов би 
мо гао да бу де и да оп шти не мо ра ју да има ју из ра ђе не и усво-
је не пла но ве со ци јал не за шти те. За свих 123 оп шти на у Ср би-
ји у ко ји ма се услу га днев ног збри ња ва ња не обез бе ђу је би ло 
би по треб но из дво ји ти мак си мал но 250 ми ли о на ди на ра на 
ре пу блич ком ни воу. То је ма ли део укуп ног бу џе та за со ци-
јал ну за шти ту. Ова кво ре ше ње би мо гло да функ ци о ни ше до 
до но ше ња но вог за ко на ко ји би те мељ ни је про ме нио си стем 
фи нан си ра ња услу га на ло кал ном ни воу. 

Мо гу ће је ме ђу тим и да се пред ви ди да, на при мер, је дан 
део нов ча не на кна де за не гу и по моћ бу де у ви ду ва у че ра, ко-
ји би се ко ри сти ли за пла ћа ње услу ге днев ног збри ња ва ња. 
Упо тре ба ва у че ра као сред ства пла ћа ња ути ца ла би на ши ре-
ње по ну де и у оним сре ди на ма у ко ји ма услу га ни је раз ви је на 
и олак ша ла би укљу чи ва ње НВО сек то ра у пру жа ње услу ге. 

На кра ју, мо жда тре ба пре и спи та ти и ге не рал ну ви зи ју днев-
ног збри ња ва ња и флек си бил ност де фи ни са ња услу ге днев-
ног бо рав ка. Да ли се по јам днев ни бо ра вак од но си на пра во 
или услу гу; да ли се збри ња ва ње пру жа не ми нов но у уста но-
ва ма ка кве да нас по зна је мо или мо жда тре ба раз ми шља ти и 
о дру га чи јим фор ма ма – у ма лим и не раз ви је ним оп шти на ма 
ве ро ват но је ре ал но ор га ни зо ва ње услу ге са мо не ко ли ко пу-
та не дељ но, са ма лим бро јем за по сле них ко ји не ма ју ну жно 
ви со ке струч не ква ли фи ка ци је, уз по вре ме но ан га жо ва ње 
струч них рад ни ка... При хва та ње ова кве иде је омо гу ћи ло би 
ши ре ње услу ге и по др шку де ци и осо ба ма са ин ва ли ди те том 
и њи хо вим по ро ди ца ма и у оним де ло ви ма Ср би је у ко ји ма је 
раз вој днев них бо ра ва ка уда ље на бу дућ ност. 

Др Гор да на Мат ко вић
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